
Er is een nieuwe stap gezet in het 
project van rehabilitatie van de  
Papenvestsite! 

Eind juli hebben we de 
stedenbouwkundige vergunning 
ingediend bij Urban (Gewestelijk 
bestuur).

Daartoe hebben we, met het 
Grondbedrijf van de Stad Brussel, alle 
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17 dossiers van de stedenbouwkundige 
vergunning ondertekend en hebben we 
de 40 dozen afgezet bij Urban.

We verwachten de vergunning van 
Urban over zo'n 12 maanden. Dit is een 
verplichte stap voordat we de bouwwerf 
kunnen aanvatten.

Inmiddels zullen we de afbraakwerken 
van 3 van de 5 torens van de site 
bestellen. We zullen u natuurlijk op de 
hoogte houden van deze belangrijke 
stap in het project.

Tot slot vermelden we nog dat u alle 
belangrijke info over de toekomstige 
werken kunt vinden op onze nieuwe 
website:

h t t p s : // b r u s s e l s e w o n i n g . b e /
patrimonium/werven-en-renovaties

Foto hiernaast (rechts): 
Déborah Van der Linden, Grondbedrijf

Philip Veevaete, Brusselse Woning



TERUGBLIK OP HET FEEST VAN DE JEUGD TERUGBLIK OP HET FEEST VAN DE JEUGD 
Op 11 september vond het feest van de jeugd plaats op de Papenvest!  Georganiseerd door de schepen van 
jeugd van de Stad Brussel, heeft het evenement talrijke animaties bijeengebracht tot grote vreugde van de 
kinderen van de wijk. Hebt u ervan kunnen genieten? 

Voor het feest van de jeugd werd de wijk omgevormd tot 
een ruim amusementsterrein voor de families van de wijk. 
Er werden talrijke activiteiten aangeboden: springkasteel, 
kindergrime, diverse workshops, animaties rond wetenschap, 
muziek, sportactiviteiten...

Op deze dag werd ook het reusachtige muurschilderij 
ingehuldigd dat voortaan de “rode” toren siert (zie hieronder).

Bedankt aan allen die van dit feest een succes hebben 
gemaakt!

MUURSCHILDERIJ ‘COLLECTIEVE IMAGINATIE’MUURSCHILDERIJ ‘COLLECTIEVE IMAGINATIE’
De Brusselse Woning heeft de uitvoering van een muurschilderij op de zijgevel van de toren van Papenvest  
nr. 135 besteld. Vandaag is het voltooid, en we hopen dat het u bevalt!

Van links naar rechts: Fatima Moussaoui, Karine Lalieux, Lydia Mutyebele, 
Faouzia Hariche, Karim Tafranti, Philippe Close

Het schilderij is het werk van kunstenaar Dema. 
Hij heeft inspiratie gevonden in uitwisselingen 
met de bewoners, meer bepaald bij het feest 
van de “Mam’s de l’espoir” van 27 augustus (foto 
hiernaast).

Er staat “Collectieve imaginatie” te lezen, in Ara-
bisch schrift. Dit is het thema dat werd gekozen 
voor de kunstprojecten in de wijk.

Kijk de volgende keer dat u er voorbij loopt 
eens naar de onderkant van het schilderij: daar 
staan enkele woorden geschreven Die woorden 
werden verzameld bij voorbijgangers die een 
antwoord gaven op de vraag: “Wat betekent 
deze wijk voor u?” Dit project beoogt een drager 
van positieve energie te zijn in deze wijk.
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SPORT IN HET HART VAN DE WIJKSPORT IN HET HART VAN DE WIJK

Goedendag Meneer Chetouane.  
Wat biedt de Sportdienst van de Stad 
Brussel aan de bewoners van de  
Papenvest?  

We hebben het geluk 
dat we de omnisportz-
aal van de Papenvest 
hebben in de wijk, de 
enige zaal van de Stad 
waar de toegang vrij is 

voor de buurtbewoners. Iedereen kan er 
komen sporten. We hebben een plan-
ning met allerlei activiteiten, die omka-
derd worden door animatoren van de 
Stad Brussel, en die gratis toegankelijk 
zijn voor de bewoners van de wijk en van 
de naburige wijken.

Welke activiteiten staan er op het pro-
gramma van de sportzaal?

Op maandag is er minivoetbal,

Op dinsdag wordt er gebasketbald en is 
er ook een les basisconditie opbouwen, 
voor alle leeftijden,

Op woensdag is er multisport voor 
kinderen, en minivoetbal voor jonge 
meisjes,

Op donderdag wordt er gebasketbald,

Op vrijdag werken we met de vzw Fem-
ina Sports, die verscheidene sportlessen 
exclusief voor vrouwen omkadert.

Wat kan sportbeoefening betekenen 
voor jonge - en minder jonge mensen 
- uit de wijk?  

Sport kan op veel vlakken een positieve 
impact hebben. Naast de fysieke kant, 
gezonde levensstijl, gezondheid, is er 
ook een stuk opvoeding. Het gaat om 
waarden van respect, wilskracht...

Het brengt ook gezelligheid onder de 
mensen van de wijk. Jongeren kruisen 
elkaar in deze zaal en leren elkaar ken-
nen. Het bevordert de integratie.

De wijk zal een transformatie onder-
gaan. In het kader daarvan is de bouw 
van een nieuwe sportzaal voorzien. 

Ja. Na de werken zal er een nieuwe, 
grotere sportzaal zijn, die gehomolo-

We hebben Mohamed Chetouane ontmoet, adjunct-diensthoofd van de Sportdienst van de Stad Brussel.  
Hij spreekt met trots over de activiteiten die plaatsvinden in de sportzaal van de Papenvest.

geerd zal zijn voor wedstrijden. 

Vandaag ondervinden we het probleem 
dat er soms ploegen uit de wijk zijn - 
zowel de 5 blokken, als Anneessens of 
de Chicagowijk - die ingeschreven zijn 
voor het kampioenschap, maar niet in 
deze zaal mogen spelen omdat ze niet 
gehomologeerd is. 

Met de toekomstige zaal, die groter zal 
zijn, zullen we hier ploegen kunnen ont-
vangen en wedstrijden spelen. Er zullen 
tribunes zijn, de ouders zullen naar de 
wedstrijden van hun kinderen kunnen 
komen kijken.

In afwachting van de nieuwbouw heb-
ben we gevraagd om deze zaal te be-
houden. Zo zal de continuïteit van de 
activiteiten voor de bewoners van de 
wijk verzekerd zijn. 

Waar bent u trots op als hoofd van de 
Sportdienst?

In de eerste plaats zou ik de ontwikkeling 
van de vrouwensport zeggen. Vroeger 
was er in deze wijk een probleem met 
vrouwensport. Er waren bijna alleen jon-
gens te zien in de zaal.  

Dankzij de VZW Femina Sports hebben 
we de sportbeoefening bij meisjes kun-

nen ontwikkelen. 

Karim en Najib, animatoren bij de Papen-
vestzaal, hebben deze vzw opgericht. 
Jongeren en ouders vertrouwen hen 
en dankzij hen zijn we erin geslaagd om 
vrouwen en meisjes naar deze sportzaal 
te doen komen. 

Op vrijdag zijn er activiteiten voor vrou-
wen voor diverse leeftijdscategorieën 
en in totaal komen er wel 80 meisjes en 
vrouwen naar de zaal; het is een grote 
trots voor de vrouwensport.

Nog iets waar ik me over verheug, is dat 
we erin geslaagd zijn om de activiteiten 
te diversifiëren. 

Vroeger kwamen alle jongeren hier om 
te voetballen. Minivoetbal, en niets an-
ders...

Nu bieden we meer activiteiten aan, en 
bereiken we ook meer uiteenlopende 
publieken. Er zijn bijvoorbeeld senioren 
die de lessen ‘opbouw basisconditie’ 
komen bijwonen. En er is een grotere 
culturele mix...

We hebben net fitnessmaterieel aange-
kocht: roeitoestellen, elektrische fi-
etsen... om het sportaanbod van de zaal 
nog verder te diversifiëren.

Binnenaanzicht van de 
toekomstige sportzaal



EVENEMENT: EXPO PAPENVESTEVENEMENT: EXPO PAPENVEST

Sommigen onder u hebben misschien al de ge-
legenheid gehad om Amy Cissé te ontmoeten.

Bij de Brusselse Woning kennen we haar als 
medewerkster bij de collectieve sociale dienst. 
Op de Papenvestsite draagt ze een andere pet: 
die van kunstenares, gepassioneerd door fo-
tografie.

Geraakt door het authentieke karakter van de 
wijk en de ingrijpende transformatie die op til 
is, is ze de bewoners en werknemers gaan ont-
moeten en gedurende bijna twee jaar heeft ze 
foto’s genomen om een subjectief spoor van de 
plaats te bewaren. Deze foto’s zijn getuigen van 
de wijk zoals we hem nu kennen.

Haar foto’s zullen te zien zijn op de tentoon-
stelling “Papenvest in foto’s” van 22 tot 29 
september 2021 in het Centrum Hageltoren 
(Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel) vlak naast de  
“5 blokken”. Aarzel niet om ons op woensdag 
22/09 om 14u te komen opzoeken op het ge-
zellig ontmoetingsmoment dat wordt georgan-
iseerd voor de lancering van de tentoonstelling.

De Brusselse Woning nodigt u uit op de tentoonstelling “Papenvest in foto’s”.
Deze tentoonstelling zal de wijk van de 5 blokken, zijn sfeer en zijn bewoners in het licht stellen.

 

Kom talrijk naar de vernissage van “Papenvest in foto’s”
op woensdag 22 september om 14u

in het Centrum Hageltoren, Slachthuisstraat nr. 24 (op 300 m)

De inkom is gratis!

 

op 3 minuten 
wandelafstand!

 

HAGELTOREN


